Verslag

WIJKRAAD WOLFSKUIL

Dinsdag 05-02-2019, 20.00 – 22.00 uur
Wijkcentrum Titus Brandsma, 2e Oude Heselaan 386

Aanwezig: John, Bas, Michiel, Roy, Lidwien, Biljana, Marilyn

1.

Opening / mededelingen
a. Henk Westmaas en Koos Overvliet overleden.
b. Afscheid Leo, Edward, Geert
c. Benaming vergaderingen verandert (WR = Wijkraad):
WR = vergadering met de wijkraadleden
WR+ = vergadering met de wijkraden + externe partners zoals
gemeente, politie, Stip, Bindkracht 10, Jongerenwerk, Portaal.
d. Aanpassing statuten.
Actie: John doet de volgende vergadering voorstel voor statuten.
e. Gesprekken voorzitter met WR leden.
Actie: John plant nog wat in met leden die hij nog niet heeft gesproken
vóór komende vergadering.
f. Afscheid van Annemarie Nannen. Nog niets bekend over de opvolger.
g. Voorstel schouw wijk op een zondagmiddag.
Actie: Bas stuurt Datumprikker rond met de mogelijkheid opmerkingen
te plaatsen waar we sowieso zouden moeten kijken

2.

Verslag 06-11-2018
Actie: John verzoekt Portaal om ‘echt’ bij het volgende overleg aan te sluiten.
Er wordt geconstateerd dat het mooi zou zijn wanneer er WR leden bij
Portaal-overleg zouden aansluiten en bewoners van Portaal aansluiten bij
Wijkraad overleg.

3.

Actielijst, Actie: Bas voegt acties 12-2018 nog toe

4.

Financiën (afrekening 2018, begroting 2019),
Besluit: Afrekening 2018 wordt vastgesteld.

Begroting 2019: Gemeente zal een aantal voorwaarden gaan verbinden aan
subsidietoekenning, daar komt nog een schrijven over.
Besluit: Begrotingsaanvraag wordt goedgekeurd door WR
5.

Vergoeding leden WR
Besluit: Vergoeding voor wijkraadleden wordt geschrapt en bestemming
gewijzigd naar een jaarlijkse activiteit met de leden.

6.

Spreiding Wijkraadleden & wie is er lid?,
Actie: om de spreiding van de leden over de wijk te waarborgen gaan Bas &
Biljana flyeren in de Rozenbuurt
Besluit: Leden van de wijkraad per 05-02-2019:
Naam lid

Opmerking

Astrid van Vorsselen
Bas Roset

Secretaris

Biljana Markovic
Burhan Temir
John Smeelen

Voorzitter

Lidwien de Groot

Bijzonder lid, aangezien ze niet in de Wolfskuil woont

Marilyn Koeyers
Michiel van de Loo

Penningmeester

Roy ten Holder

Desiree de Vreede en Rodée Veens worden uitgenodigd aan te sluiten bij de
Wijkraad.
Besluit: een lid woont per definitie in de Wolfskuil, tenzij er goede
argumenten zijn om toch lid te worden, ondanks dat je er niet woont Dit zal in
de statuten vastgelegd worden.
7.

Structuur / vergaderfrequentie
Besluit: Voorstel is akkoord om per thema partners en/of externen uit te
nodigen bij WR+, met de kanttekening dat de Wijkmanager (Annemarie) en
Wijkbeheerder (Sanne) er altijd bij zijn.

8.

Instellen werkgroepen

Actie: Roy en Biljana doen een voorstel bij volgende vergadering hoe we
werkgroepen zouden kunnen inrichten. Bv. Op thema of wijk?
9.

Werksessie WR
Besluit: John kan een werksessie organiseren voor alle WR leden met als
resultaat een korte en lange termijnvisie.
Actie: Bas  stuurt datumprikker rond voor maart/april

10. Afsluiting Voorstadslaan
Ter kennisgeving: Aan de focusgroep rondom afsluiting Voorstadslaan zijn
twee mensen (onbekend wie dit zijn) toegevoegd uit de ‘vogelstraten’ om
maatregelen te monitoren.
Actie: Roy nodigt Koen uit voor Wijkraad, Koen zit ook in de focusgroep.
Actie: Lidwien sluit zich aan bij focusgroep.
11. UWV gebouw
Ter kennisgeving: Marilyn heeft handtekeningen in de buurt opgehaald bij de
buurt met Hans over dumpafval bij UWV-gebouw en aangetekend aan de
beheerder van het gebouw. Nog geen reactie op gekregen.
12. Spoorzone
Ter kennisgeving: Tip: Bied zienswijze aan aan Prorail inzake MER. De
wijkraad zal de besluitvorming hieromtrent nauwlettend volgen. Zienswijze
indienen kan hier: https://bit.ly/2Sxr3Gm
Actie: Bas nodigt mevr Stip uit bij volgende focusgroep aangaande
snelfietsroute langs nieuwe stationsingang
Actie: Michiel zorgt ervoor dat de Wester er regelmatig aandacht aan zal
besteden.
13. Agendapunten voor overleg met WR+?
-

Verkeer/sluipverkeer stavaza afsluiting Voorstadslaan.

-

Voorstel Werkgroepen WR

-

Afscheid Annemarie Actie: John regelt attentie

Wie moeten er bij WR+ aanwezig zijn?
Iedereen.
14. Rondvraag

Wat gaat er met Titus Brandsma gebeuren? Er komt in 2019 een
inventarisatie van de wijkcentra. Idee wordt geopperd dat er wellicht op de
plek van het UVW, na de sloop, een wijkcentrum-functie komt.
Actie Bas: App-groep starten.
A.s. donderdag (dd. 7-2-2019) komt de gemeente in de wijk ivm
Participatiewet
15. Sluiting

